
रेचलकार्सनचे पुस्तक

ज्याने जग बदलले.
लौरा बीइंगेसनर, चित्र : लॉरी लॉलर



अग्रणी पर्ाावरणवादी रेिल कासानने चलहलं, “एकदा तुमिा

पररिर् पृथ्वीवरच्या आश्चर्ा आचण संुदरतेशी झाला की तुम्ांला

चतच्याबद्दल अजून जाणून घेण्यािी इच्छा होईल.” रेिलने चनसगााच्या

अभ्यासािे अनेक साहसी प्रकार शोधले. चतने कोरल रीफ्स िी

तपासणी करण्यासाठी समुद्रात बुड्या मारल्या आचण फ्लोररडा

एवरगे्लड्समधे्य "गे्लड्स टांगा " वर बसून मगरीिा पाठलाग केला.  

अर्ाात चतच्या सगळ्यात साहसी कामामधलं एक काम होतं,

"साइलेंट स्प्रंग“ नावािे एक पुस्तक चलहणे आचण प्रकाचशत करणे .

त्या पुस्तकाने जगाला रासार्चनक खते आचण कीटनाशकांच्या

भरं्कर पररणामांिी जाणीव करून चदली. शस्प्िशाली लोकांनी

त्या पुस्तकाि प्रकाशन रोखण्यािा भरपूर प्रर्त्न केला,  पण रेिल

आचण चतिे प्रकाशक घट्ट उभे राचहले आचण शेवटी "साइलेंट

स्प्रंग" पुस्तक एक बेस्ट-सेलर झाले. ज्याने लोकांना पृथ्वीवर

कीटनाशकांमुळे होणाऱ्र्ा हाचनकारक पररणामांपासून सावध केले.
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मे १९२२च्या एका सकाळी, तरुण रेिल कासानने देवदार झाडाच्या

गदा जंगलात,एक गुप्त गोष्टीिा शोध घेतला. वटवट्या,वटवट्या! चपवळ्या

गळ्यािा पक्षी ओरडत होता. रेिलने एलेघेनी नदीच्या चकनाऱ्र्ावरील

पहाडाच्या वर आचण खाली त्या जंगली पक्ष्यािा पाठलाग केला. शेवटी

रेिल एका झाडीत लपलेल्या त्या पक्ष्याच्या घरट्यापरं्त पोहिली. त्या

घरट्याच्या जवळ गेली, मग चतने आपला कॅमेरा स्प्िक केला.

रेिलच्या कॅमेराने पांढऱ्र्ा-करड्या रंगािी िार अंडी कॅमेरात कैद

केले,  जी एका फुलासारखी िमकत होती.



रेिल कासानिे सारे आरु्ष्य चजज्ञासेने भरलेले आचण दृढ़नचनश्चर्ी होते.

चतिा जन्म २७ मे, १९०७ ला स्प्रंगडेलच्या बाहेरच्या इलाख्यात झाला

होता.

स्प्रंगडेल, पेंचसले्वचनर्ा राज्यातले एक छोटे शहर होते. 

चतिे भाऊ-बहीण चतच्यापेक्षा खूप मोठे होते म्णून शेजारिी मुलं कधीतरी

चतच्या घरी रे्त असत.

म्णून रेिल नेहमी आपल्या पररवाराच्या पासष्ट एकर जचमनीिे,

जंगलािे ,बागेिे आचण शेतािे चनरीक्षण करार्ला एकटीि चफरत असे.



रेिलच्या पे्रमळ आईला चनसगाािे पे्रम होते.

आई, िांदण्या रात्री रेिलला आकाश दाखवत असे, ताऱ्र्ांिी नावं

सांगत असे आचण सुतार पक्ष्यािा आवाज ओळखार्ला चशकवत असे.

रेिल सतत अभ्यास करत असे आचण शाळेत तर ती खूप मेहनत

घेत असे.

जेव्हा ती केवळ ११ वर्ाािी होती, तेव्हा चतने एका शूर पार्लट च्या

वर कहाणी चलचहली. ज्याला एक पुरस्कार चमळाला. ती कहाणी मुलांच्या

माचसकात “सेंट चनकोलस“ मधे्य प्रकाचशत झाली. 

त्यानंतर रेिलने एक लेखक होण्यािे ठरवले.



तो काळ खूप कठीण होता. रेिलिे वडील एक सेल्समेन होते. त्यांना उपजीचवकेसाठी खूप संघर्ा करावा

लागत असे.  रेिलिी स्वाचभमानी आई चपर्ानो चशकवत असे. त्यांनी कमाई वाढचवण्यासाठी आपल्या

चवद्यार्ांिी संख्या दुप्पट केली. त्यांनी सफरिंद ,कोबंड्या एवढंि नाही तर पररवारािे आवडते कप, ताटल्या

पण चवकल्या. ज्यामुळे रेिलला चपट्सबगाच्या पेंचसले्वचनर्ा कॉलेज फॉर चवमेन ( ज्याला नंतर िैर्म कॉलेज नाव

चदले गेले. ) मधे्य पाठवण्यासाठी मदत होईल.

जेव्हा रेिलला शैक्षचणक छात्रवृत्ती चमळाली तेव्हा ती एक उधारीच्या मॉडल-टी मोटरकार मधे्य िढली

आचण चतने आपल्या पररवारािा चनरोप घेतला.

लाजाळू रेिलसाठी कॉलेज म्णजे एक नवीन जग होते. चतला लेखनाच्या वगाात खूप मजा रे्ई पण चतला

पाट्याा आचण नृत्यामधे्य चवचित्र वाटे. जेव्हा प्रते्यकजण कानेगी मू्यचजक हॉलमधील संगीत कार्ाक्रमात जाण्यािी

तर्ारी करत असे, तेव्हा रेिल जवळच्या प्राकृचतक इचतहास संग्रहालर्ात भुस्सा भरलेल्या पक्ष्यांिा अभ्यास

करार्ला जाई.

पण त्यामुळे चतच्या सामाचजक जीवनात कोणतीि सुधारणा झाली नाही कारण रेिलिी कठोर आई

जवळजवळ दर आठवड्याच्या शेवटी रेिेलिे कागद टाइप करण्यासाठी पोहित असे.





उन्हाळ्यात जेव्हा रेिल कॉलेजमधून पचहल्या वर्ी घरी परत आली,  

तर चतला प्रते्यक जागी दुगंधी आली. आकाशात धूर पसरला होता. नदीत

प्रदूर्ण तरंगत होते.

कारखान्ांसाठी आचण घरांसाठी अमाप जंगल तोड झाली होती. आता

खूप साऱ्र्ा भांडकुदळ लोकांनी चतच्या छोट्या घरात आपला मुक्काम

टाकला होता. 

चतिे आई-वडील, गररबीमुळे चतिा भाऊ त्रासला होता आचण त्यािी

पत्नी आचण मुलगा, चतिी घटस्फोटीत बहीण आचण चतिे दोन खोडकर

मुलं.त्यांनी रहाण्यासाठी समोर अंगणात तंबू लावला, पण त्याचशवार्

सगळ्यांसाठी खूप कमी जागा होती.

मग रेिल कुठे जाऊ शकणार होती? त्या सगळ्यांनी चतला पर्ाावरण

आचण आपल्या भचवष्याच्या बाबतिी उदासी आचण चिंतेने भरून टाकलं.



पण जेव्हा ती कॉलेजमधे्य परत गेली, तेव्हा जीव-चवज्ञानच्या चशचक्षका चमस मेरी स्कॉट

स्प्सं्ककरच्या जीवांत चशक्षणाच्या प्रकाराने रेिलिे जीवनही बदलून गेले.

तो असा काळ होता जेव्हा खूप कमी स्प्िर्ा चवज्ञानात करीर्र करू शकत असत. पण

रेिलने जैव वैज्ञाचनक होण्यािे ठरवले. 

चतला प्राणी आचण वनस्पतीबाबत खूप चशकण्यािी इच्छा होती.

चतला माचहत होते की गॅ्रजुएट सू्कलिी फी देण्यासाठी ती कोणता तरी मागा शोधेल.

मग चतने जॉन्स हॉपचकन्स चविचवद्यालर्ात चशकण्यासाठी पूणा चशष्यावृत्ती चजंकली.



गॅ्रजुएट सू्कल सुरु करण्यापूवी उन्हाळ्यात बावीस वर्ाािी रेिल, वुड्स-होल, 

मॅसािुसेट्सच्या समुद्री जीव-चवज्ञान प्रर्ोगशाळेत अध्यर्न करण्यासाठी गेली.

जेव्हा ती पचहल्यांदा अटलांचटक महासागरच्या चकनाऱ्र्ावर उभी राचहली, तेव्हा ती पाणी

आचण आकाशाच्या चवचित्र दुचनरे्त पूणा हरवून गेली. समुद्रािा फेस चकनाऱ्र्ावर आपटत

होत्या. समुद्री पक्षी ओरडत होते.  हवेत एक खारट वास होता. आचण भरती-ओहोटीच्या

लाटेत काही रहस्यमर्ी जीव होते. समुद्राच्या लाटांखाली अजून काही जीव लपले असतील?





रेिलने आपली पदवु्यत्तर पदवी चमळवली. चतच्या वगाात काही मुठभर स्प्िर्ा होत्या.

त्याकाळात मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी पसरली होती. महामंदीमुळे चतने आपले पुढिे चशक्षण

िालू राहील र्ािी आशा सोडली होती.

कोणीही एक मचहला जैव वैज्ञाचनकाला कामावर ठेवू इस्प्च्छत नव्हतं.

जेव्हा चतच्या वचडलांिा मृतू्य झाला तेव्हा अठ्ठावीस वर्ाािी रेिल आपल्या

पररवाराला आचर्ाक मदत व्हावी म्णून पैसे चमळवण्यासाठी उतु्सक होती.

उचतिी आई, आजारी बहीण आचण दोन तरुण भाच्या, रेिलच्या मैरीलैंड

घरात चतच्याजवळि राहत असत.

अवतामानपत्रात लेख चलहण्यािे आचण काही अंशकालीन नोकरीमुळे घरभाडे

आचण खाण्याचपण्यािी चबलं ती मोठ्या मुस्प्िलीने भरत होती.

मग एक चदवस रेिल आपल्या जुन्ा चशचक्षकेकडे सल्ला घेण्यासाठी गेली.

सरकारी वैज्ञाचनक होण्याच्या पररके्षला बैस. चमस स्प्सं्ककरने सुिवलं.

रेिल परीके्षत प्रर्म स्र्ानावर आली पण तरीही चतला नोकरी चमळाली नाही.

पण चतने हार मानली नाही. ती दरवाज्यावर र्ापा मारत राचहली आचण अजा पाठवत राचहली.

मैरी स्कॉट स्प्सं्ककर





एक चदवस माशांच्या बू्यरोिे प्रमुखाने रेिलिी मुलाखत घेतली. क्षमा करा, कोणतीही नोकरी नाही, ते

म्णाले. असं होऊ शकतं का रेिल समुद्री जीवनाच्याबाबत कंटाळवाणे रेचडर्ो स्प्िप्ट ठीक करण्यासाठी

र्ोडीसी तुम्ी चलहलेला एकही शब्द कधी बचघतला नाही,”  रेिलने नंतर प्रमुखािे शब्द आठवत म्णाली, 

“पण तरीही मी तुला एक संधी देईन.”

तो रेिलसाठी एक भाग्यशाली बे्रक होता. चतिे स्प्िप्ट खूप सफल झाले.

त्यानंतर रेिलला मत्स्य पालन बू्यरोमधे्य एक जीव-वैज्ञाचनकाच्या रुपात पूणाकालीन नोकरी चमळाली.

स्टाफमधे्य केवल दोन व्यावसाचर्क मचहला होत्या. रेिल त्यांच्यातली एक होती. 

चतला रेचडर्ो प्रसारणा साठी समुद्राबाबत चलहण्यािे काम सोपवले.

पण चतने “स्प्स्र्ती सांभाळून घेतली”.

प्रमुखाने रेिलिा लांबलिक आलेख वािला आचण मग चतला परत केला.

त्यांनी डोळ्यात िमक दाखवत म्टले, “मला नाही वाटत हे िालेल. तुम्ी परत िांगला प्रर्त्न करा. पण

हे 'अटलांचटक‘ ला पाठवा”.





रेिलने सल्ला मानला.

जेव्हा माचसकाने "अंडरसी" (समुद्रच्या खाली) लेख छापला.

त्यानंतर एका प्रकाशकाच्या संपादकाने रेिलशी संपका केला.

सामान् वािकांसाठी तुम्ी समुद्राच्याबाबत पुस्तक का चलचहत नाहीत?”

१९४१ मधे्य रेिलने आपले पचहले पुस्तक, "अंडर द सी-चवंड: ए नेिुरचलस््टस

चपक्चर ऑफ ओशन लाइफ" प्रकाचशत केले. त्यािवेळी पला हाबारवर बॉम्ब पडला

आचण अमेररकेने चितीर् चवि रु्द्धात भाग घ्यार्ला सुरुवात केली.

त्या पुस्तकावर कोणािे लक्ष गेले नाही आचण लवकरि ते पुस्तक

पुस्तकांच्या दुकानातून गार्ब झालं.



पण रेिलने जीवनातले उले्लखनीर् ताणेबाण्याच्या

संदभाात शोध घेणं आचण चलहणं बंद केले नाही. “एकदा

तुमिा पृथ्वीवरील आश्चर्ा आचण संुदरतेशी पररिर्

झाला,” चतने एका माचसकात चलहलं, “मग तुम्ांला

त्याबाबत अचधक जाणून घ्यावं वाटतं.”



पंधरा वर्ााति एक जैव वैज्ञाचनक म्णून रेिल ज्या स्र्ानावर

पोहिली चतरं् खूप मचहला कधी पोहिल्या असतील.

चतने मचहलांसाठी काम पण केले : नोवा स्कोचटर्ाच्या दचक्षणेला

धुक्यात, भरं्कर प्रवाहात, खोल समुद्रात माशांिी मोजणी केली. 

फ्लोररडातटावर एका िौरांशी पौडंिे हेले्मट आचण चवशेर् पोर्ाख

घालून पाण्याखालील प्राण्यांिे अवलोकन केलं. फ्लोररडा

एवरगे्लड्सच्या दलदलीत "गे्लड्स बग्गी" वर स्वार होऊन मगरीिा

शोध घेतला..





हे करत असतांनाि मधल्या काळात आठवड्याच्या शेवटी संध्याकाळी ती आपल्या

लेखनावर काम करत असे. 

ती त्रास देणाऱ्र्ा प्रवृतीिंी नोदं घेवू लागली. जीवनाच्या संुदर चवणलेल्या जाळ्यािे कार्

होणार जेव्हा मनुष्य अचधकाचधक किरा समुद्रात फेकेल? समुद्रािे वाढते तापमान चतर्ल्या

चजवंत प्राण्यांवर कार् पररणाम करेल?

१९५१ मधे्य चतने एक बेस्ट सेलर पुस्तक, "द सी अराउंड अस" (आमच्या जवळिा समुद्र ) 

प्रकाचशत केलं एक वर्ाानंतर पूणावेळ लेखन करण्यासाठी चतने आपली नोकरी सोडून चदली.

पुढिी तीन वरे् चतने "द एज ऑफ़ द सी" वर संशोधन केले आचण त्यावर चलहले.

आता ती एवढी प्रचसद्ध झाली होती की लोक चलफ्ट, बू्यटी पालार, टॅक्सी आचण रेस्टॉरंट

मधे्य त्यांच्याजवळ रे्ऊन ऑटोग्राफ मागू लागले. 





रेिलने कधी लग्न केले नाही.

घरात केवळ ती एकटी कमावणारी होती,  तरी ती पररवारातल्या अनेक बेरोजगार,

आजाराने मरणाऱ्र्ा सदस्यांिी सुद्धा देखभाल करत असे.

पन्नास वर्ााच्या रेिलने आपल्या भाच्चीच्या पाि वर्ााच्या मुलाला रॉजरला दत्तक घेतलं. 

मग चतला त्या खोडकर मुलांिी देखभाल करतांना चलहण्यासाठी वेळ कसा काढावा र्ा

गोष्टीिा सामना करावा लागला..





नेहमी, रेिलला घराच्या बाहेर चनसगााच्या कुशीति आराम आचण सुख चमळत असे.

चतने मेन नदीच्या चकनाऱ्र्ाजवळ काही एकर जमीन खरेदी केली आचण चतरं् चतने उन्हाळ्यासाठी एक घर

बांधले.

“ती जागा म्णजे एक खजाना आहे," रेिल म्णत असे.

चदवसा ती दाट झाडीमधे्य, झाडांच्या दाट सावलीतून शेवाळ्यािे आचण फना वृक्षािे चनरीक्षण करण्यासाठी

रॉजर बरोबर चफरत असे.

रात्री भरती ओहोटी कमी असतांना, ती एक चवजेरी घेऊन एकटीि खडकांच्या चकनाऱ्र्ावर जात असे.

ती आपली पँट खालून मुडपत असे आचण उर्ळ पाण्यात पोटावर पडत असे आचण चतरं् ती खेकडे , 

स्टार-चफश आचण एनीमोन शोधत असे.





१९५८ मधे्य रेिलने एक कठीण नवीन र्ोजना सुरु केले. 

जेव्हा दुसरे चविरु्द्ध समाप्त झाले त्यानंतर अमेररकेत रासार्चनक उद्योग खूप शस्प्िशाली झाला होता.

कीड मारण्यासाठी रसार्ने मोठ्या प्रमाणावर बागेत आचण नैसचगाक जंगलात फवारले जाऊ लागले. एवढंि

नाही स्प्स्वचमंग पूल आचण गदी असणाऱ्र्ा शहरातल्या रस्त्ांवर सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर फवारले जाऊ लागले. 

१९४५ च्या सुरुवातीला, रेिलने देशभरात पक्ष्यांच्या घटणाऱ्र्ा संखे्यबद्दल वािलं.

प्रते्यकवर्ी संशोधकांनी कमी असणारी घरटी आचण कमी होणाऱ्र्ा प्रवासी पक्ष्यांिी संख्या र्ाबाबत सूिना

चदली.

रेिलने जेवढा तपास केला, ते आकडे बघून ती अचधक चिंतेत पडली.

कीटनाशक पक्षी, चकडे, मासे आचण इतर जनावरांसाठी घातक होते.

आचण लोकांवरिा त्यािा पररणाम?

कोणीही र्ा मोठ्या व्यावसार्ांना, रसार्नांना मंजुरी देणाऱ्र्ा एजन्सी, रसार्नांिा पररणामांिा अभ्यास करून

शोध करणारे चविचवद्यालर्ांच्या चवरोधात आपला आवाज उठवला नाही.

रेिलला माचहत होतं की ती धोकादार्क के्षत्रात पाऊल ठेवत आहे. 

पण चतिा उद्योग, सरकार र्ा एखाद्या चविचवद्यालर्ाशी कोणताही संबंध नव्हता. 

म्णून चतला वाटले की ती अचधक स्वतंत्रपणे पुरावे गोळा करू शकत होती. 

चतला वाटले की ती जे चलहीन ते लोक वाितील आचण मग ते

साफ़ हवा, स्वच्छ पाण्याच्या मागणीसाठी संघर्ा करतील. 





केवळ रेिलिे सगळ्यात जवळच्या चमत्रांनाि माचहत होते की , 

रेिल त्यावेळी खूप आजारी होती.  १९६० मधे्य चतला स्तन कँन्सर झाला

होता. चतिे पुस्तक "साइलेंट स्प्रंग" मधे्य अशा काही गोष्टी होत्या, ज्यावर

चतिा अतूट चविास होता. “अडिणी आल्यातरी मी मागे चफरण्यािा

चविार केला नाही.”  चतने "साइलेंट स्प्रंग“ पूणा करण्यासाठी िार वरे्

अर्क पररश्रम केले. 

कीटनाशकांच्या बाबत चतिा शोध सावधानतेने पुढे जात होता.

त्यािे लेखन आचण पुनलेखन अचधक संर्पणे िालू होते.

ती असे एक पुस्तक चलहू इस्प्च्छत होती, जे प्रते्यक सामान् व्यिी

समजू शकेल- केवळ वैज्ञाचनक नाही.

आजारी आचण र्कव्याने बेजार होऊन सुद्धा चतने हार मानार्ला

नकार चदला.  “ मी परत कधी सुतार पक्ष्यािे गाणे आनंदाने ऐकू शकली

नसती.” रेिल म्णाली, “जर मी ते सगळं केलं नसतं, जे मी करू

शकत होते.”





१९६२ मधे्य "साइलेंट स्प्रंग" प्रकाचशत झाले आचण

एक बेस्ट सेलर पुस्तक झाले.

र्ा पुस्तकाच्या प्रकाशनामुळे रासार्चनक

उद्योगांच्या अंगािा चतळपापड झाला.

कांगे्रसने दाद माचगतली.

त्यानंतर तपास झाला.

नवीन कार्दे चलहले गेले, रेिलच्या पुस्तकाने

पे्रररत होऊन खूप सारे सामान् लोकांनी अनेक

चवधार्क कामं केली. पण रेिल ते पर्ाावरणीर् पररवतान

बघार्ला चजवंत राचहली नाही.

१४ एचप्रल १९४६ ला, पक्ष्यांच्या गाण्याने भरलेला

वसंतािा सूर्ाास्त बघण्याआधीि छप्पन वर्ााच्या रेिलिा

मृतू्य झाला.



"साइलेंट स्प्रंग" िे प्रकाशनानंतर कार् झाले?

"साइलेंट स्प्रंग" िे शस्प्िशाली शीर्ाक वसंतामधल्या पक्षांिी चकलचबल शांत झाल्यािे प्रचतक होते.

द नू् र्ॉका रने १६ जून,१९६२ पासून "साइलेंट स्प्रंग" िा पचहला भाग छापला आचण ह्रू्टन चमस्प्फ्लनने सप्टेंबर

२७ ला हे पुस्तक प्रकाचशत केले. त्यानंतर लगेिि एका प्रमुख रासार्चनक कंपनीने प्रकाशन र्ांबवण्यासाठी

द नू् र्ॉका र आचण ह्रू्टन चमस्प्फ्लन वर कार्देशीर दावा करण्यािी धमकी चदली. पण न वतामानपत्राने आचण न

पुस्तक प्रकाशकाने आपले गुडघे टेकवले.  त्यानंतर रासार्चनक उद्योगाने पुस्तकावर एक ज़ोरदार हल्ला केला.

पण तरीही "साइलेंट स्प्रंग" लगेिि एक सवााचधक चवकले जाणारे पुस्तक झाले..

रासार्चनक उद्योग आचण काही सरकारी एजन्सीनंी "साइलेंट स्प्रंग" आचण रेिल कासान च्या चवरुद्ध एक

कपटी , पैशाने िालणारे आचण दूचर्त अचभर्ान िालवले. ज्यात रेिलला "एक उन्मादी मचहला" म्टलं. जी

“कदाचित एक कमु्यचनस्ट" होती. एक पूवा कृर्ी सचिवाने राष्टर पती ड्वाइट डी. आइजनहावर र्ांना पत्र चलहले

आचण चविारले की "एक मूल न झालेली कुमारी मचहलेला जेनेचटक्सबद्दल एवढी चिंता का होती.” एका

समीक्षकाने चतच्या पुस्तकाला "इमोशनल एंड अलाचमास्ट" असं म्टलं आचण कासानला "ऑगेचनक-गाचडंग

फै़चडस््टस" आचण "अचतवादी" आचण िुकीच्या गोष्टी पसरवणाऱ्र्ा समुहािा चहस्सा म्टलं.

शेवटी, कासानिा चवजर् झाला.

सावाजचनक आवाजाने कांगे्रस, कृर्ी आचण आंतररक चवभाग, सावाजचनक स्वास्थ्य सेवा आचण खाद्य एवं

और्चध प्रशासन कडे आपल्या पत्रांनी दाबून टाकलं. वतामान पत्र आचण माचसके जहाल संपादकीर् आचण पत्र

छापत राचहले. ऑगस्ट १९६२ मधे्य , राष्टर पती जॉन एफ. कैनेडी र्ांनी कीटनाशकच्या तपासणी साठी राष्टर पतीिी

चवज्ञान सल्लागार सचमतीिे एक चवशेर् पैनल चनरु्ि केले. त्यांनी प्रकाचशत केलेल्या ररपोटािी रासार्चनक उद्योग

आचण सरकारी एजन्सीने आलोिना केली.. कासानने एचप्रल १९६३ मधे्य सीबीएस वर आपली चवशेर् मुलाखत

देऊन चटव्हीवर दशाकोनंा आवाहन केले. पर्ाावरणीर् धोक्यांिी कासानने चदलेली सूिना एक सीनेट सचमतीने

दोन मचहन्ानंतर प्रसाररत केलं .



मधल्याकाळात "साइलेंट स्प्रंग" गे्रट चब्रटेनमधे्य सवााचधक चवकले जाणारे पुस्तक झाले. ते पुस्तक फ्रान्स, 

जमानी, इटली, डेनमाका , स्वीडन, नॉवे, हॉलैंड, से्पन, ब्राझील, जपान मधे्य पण प्रकाचशत झाले. आइसलैंड, 

पोतुागाल आचण इिाईल मधे्य पुस्तकाला सम्मान आचण पुरस्कार चमळाले. मािा १९६३ मधे्य, रेिल कासानला 

राष्टर ीर् वन्जीव महासंघ िारे वर्ाातले संरक्षणवादी घोचर्त करण्यात आले. चतला अमेररकेिे इसाक वाल्टन

लीगिा संरक्षण पुरस्कार, नेशनल ऑडबोन सोसार्टीिा ऑडबोन मेडल, आचण अमेररकन चजओग्राचफकल

सोसार्टीकडून कुल्लम मेडल पण चमळाले. कासान, अमेररकन अकॅडमी ऑफ आट्ास एंड लेटसा साठी चतिी 

चनवड झाली- चजर्ल्या फि िार मचहलांमधे्य ती एक होती.

गंभीर पर्ाावरणीर् धोक्यांपासून सुटका व्हावी म्णून अजून खूप काही करणं बाकी आहे. त्यािबरोबर हे 

लक्षात ठेवणं महत्वपूणा आहे, की एखाद्या विृत्वामधे्य व्यि केलेले  सत्य जगाला बदलण्यािी शिी आहे. 

"साइलेंट स्प्रंग“ च्या प्रकाशना नंतरच्या वर्ााने, जमीनी-स्तरावरील पर्ाावरण समूह आचण अन् स्र्ानीर्

नागररकांना पर्ाावरणािी रक्षा करण्यासाठी संघीर् कार्दे पाररत करण्यासाठी पे्रररत केले.

कोटाातल्या लांबलेल्या संघर्ाा नंतर १९७२ मधे्य डीडीटीिा व्यापक उपर्ोगावर प्रचतबंध लावला गेला. 

कासानिे आधारभूत कार्ा आचण चनरंतर शोधाने  शाचबत केलं की, डीडीटीिा पक्षी प्रजननावर चवनाशकारी

प्रभाव पडत होता.

"साइलेंट स्प्रंग" ने केवळ अनेक पक्षी प्रजाचतर्ोनंाि वािवलं नाही तर त्याने लाखों लोकांिे डोळे उघडले 

आचण त्यांना एका नवीन चविाराशी पररिर् करून चदला. आम्ी हवा, पाणी आचण माती बरोबर जे काही  

करतो, त्यािा पररणाम सरळ आपल्यावर, रे्णाऱ्र्ा चपढीवर आचण धरतीवर राहणाऱ्र्ा जनावरांवर  आचण 

चपकांवर होतो. रेिल कासानने  हे दाखवून चदले की, एक प्रचतबद्ध व्यिी कसा बदल करू शकते. जसे की

पूवा उपराष्टर पती अल गोर हे आज गोल्बल वाचमंगच्या मुद्दावर काम करत आहेत. ते म्णाले की, साईलंट  स्प्रंग 

हे पुस्तक एक व्यरे्च्या रुपात चलहले आहे. त्यात सखोलता आहे,िांगला शोध आहे. व ते छान ढंगात चलहले 

आहे. र्ा पुस्तकातल्या तकाामुळे इचतहासािा पाठ्यक्रम बदलला. र्ा पुस्तकाचशवार् पर्ाावरण आंदोलन 

लांबवर पडले असते चकंवा ते कधीि चवकचसत झाले नसते.


